
ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

M.A. (FINAL) POLITICS 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER –I: RESEARCH METHODOLOGY 

(20 Marks) 

1. Define the Nature of Social Science Research.  

           సామాజిక శాస్త్రములొ పరిశోదన యొకక  ్వ భావాన్ని  న్నర్వ చించిండి 
 

2. What are the objectives of Political Research?  

రాజకీయ పరిశోధన యొకక  లక్ష్యా లు ఏమిటి? 
 

3. Examine the requirements of Hypothesis.  

పరికలప న యొకక  అవ్రాలను పరిశీలించిండి. 

 

4. Write an essay on Research Design.  

పరిశోధన యొకక  రూపకలప న మీద వాా ్ిం రాయిండి. 

 

5. Discuss different types of survey methods.  

వివిధ ర్కాల ్ర్వవ  పదధతులను చరిచ ించిండి. 
 

6. Discuss various kinds of sampling Techniques.  

వివిధ ర్కాల నమూనా పదధతుల గురిించ చరిచ ించిండి. 

 

7. Define the methods of statistics.  

గణింకాల పదధతులను న్నర్వ చించిండి. 

 

8. What are the advantages of descriptive analysis?  

వివర్ణత్మ క విశ్లషేణ యొకక  ప్పయోజనాలు ఏమిటి? 
 

9. Write about correlation Techniques.  

            ్హ్ింబింధ పదధతుల గురిించ ప్వాయిండి. 
 

10. Elucidate the principals involved in “Report Writing”  

            నివేదిక  తయారీలోని సూత్రాలను వివరిించిండి 
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(20 Marks) 

1. Explain how policy acts as an instrument of conflict resolution.  

            సంఘర్షణ సప ష్టతలో విధానాలు పోషంచే పాత్తను వివరంచండి 

2.  Examine political culture as determinant of public policy.  

త్రజా విధానాన్ని  న్నర్ ణయంచే రాజకీయ సంసక ృతిన్న రరశీలంచండి. 

3. Discuss Lind Blom’s incremental model of policy analysis.  

            లండ్ బ్ల మ్ యొక్క  పెరుగుతున్ి  న్మూనా యొక్క  విధాన్ విశ్ల మష్ణ చరచ ంచండి. 

4. Explain the importance of rational comprehensive model of policy analysis.  

విద్య విశ్ల మష్ణ లో హేతుబద్ధ సమత్ర న్మూనా త్పాముఖ్య తను గూరచ  వివరంచుము 

5. What are the role of judiciary in policy making? 

విధాన్ రూరక్ల్ప న్లో నాయ యవయ వసథ పాత్త ఏమిటి? 

6. Explain the role of Legislature in policy making process.  

విధాన్ రూరక్ల్ప న్ త్రత్ియలో శాసన్సభ పాత్తను వివరంచండి. 

7. Explain the role of public opinion in policy making.  

విధాన్ రూరక్ల్ప న్లో త్రజల్ అభిత్పాయం యొక్క  పాత్తను వివరంచండి. 

8. Examining the functioning of Press Council of India.  

త్పెస్ కౌన్ని ల్ ఆఫ్ ఇండియా రన్నతీరును రరశీలంచడం. 

9. Write a critical essay on Reservation policy of India.  

             భార్తదేశ రజర్వే ష్న్ విధాన్ంపై ఒక్ బ్ల మష్టనన్ వ్యయ సాన్ని  త్వ్యయండి. 

10. Examining the techniques of evaluating public policies.  

              త్రజా విధానాల్ను మూల్య ంక్న్ం చేసే రద్ధతుల్ను రరశీలంచడం. 
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1. Examine the importance of the study of Comparative Politics.  

తులనాత్మ క రాజకీయాల అధ్య యనం యొకక  ప్రాముఖ్య త్ను పరిశీలంచండి. 
 

2. Explain the Traditional Approach to the study of Comparative Politics.  

తులనాత్మ క రాజకీయాల అధ్య యనానికి సంప్రపదాయక విధానానిి  వివరించండి. 
 

3. What do you mean by liberal Democracy?  

             ఉదార ప్రపజాసా మ్య ం అంటే ఏమిటి? 
 

4. State the functions of Legislature.  

శాసనసభ విధులను పేర్కక నండి. 
 

5. Examine the social agents of Political Socialization.  

రాజకీయ సంఘికీకరణ యొకక  సమాజిక ఏజంట్లను పరిశీలంచండి. 
 

6. Define the causes of Secularization.  

లౌకికవాదం యొకక  కారణాలను నిరా చంచండి 
 

7. Discuss the concept of Political Development.  

రాజకీయ అభివృద్ధ ిభావన గురించ చరిచ ంచండి. 
 

8. Explain the contribution of Gabrial Almond to comparative politics.  

తులనాత్మ క రాజకీయాలకు గాప్రియల్ ఆలమ ండ్ అంద్ధంచన సేవను వివరించండి 

 

9. Write an essay on Political Participation.  

రాజకీయ భాగసా మ్య ంపై వాయ సం ప్రవాయండి. 
 

10. Define the concept of Globalization.  

             ప్రపపంచీకరణ భావనను నిరా చంచండి. 
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1. Write an essay on realist theory.  

             వాస్తవిక సిద్ధ ాంతాంపై వాా స్ాం రాయాండి. 

2. Discuss the scope of International Relations.  

అాంతరాాతీయ స్ాంబాంధాల పరిధి గురిాంచి చరిచ ాంచాండి. 

3. State the importance of Decision-Making theory.  

            నిర్ ణయీకర్ణ   సిద్ధ ాంత ప్రాముఖ్ా తను పేరొ్క నాండి. 

4. Define the elements of National Power.  

జాతీయ శక్త త అాంశాలను నిర్వ చిాంచాండి. 

5. What is the meant by New International Economic Order?  

నూతన అాంతరాాతీయ ఆరికిప్రకమము అనగా నేమి 

6. Write an essay on Regional Organizations in International Relations.  

అాంతరాాతీయ స్ాంబాంధాలలో ప్రాాంతీయ స్ాంస్లిపై ఒక వాా స్ాం రాయాండి. 

7. Explain the achievements of U.N.O. 

ఐకా రాజ్ా స్మితి సాధిాంచిన విజ్యాలను వివరిాంచాండి. 

8. How U.N. Protects Human Rights? 

మానవ హక్కొ లను ఐకా రాజ్ా స్మితి ఎలా పరిర్క్షిస్తాంది? 

9. Write an essay on Globalization.  

             ప్రపపాంచీకర్ణపై వాా స్ాం రాయాండి 

10. Suggest remedial measures to solve environmental problems.  

 పరాా వర్ణ స్మస్ా లను పరిష్ొ రిాంచడానిక్త నివార్ణ చర్ా లను సూచిాంచాండి . 
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1. What is the relationship between National Interest and Foreign Policy?  

2. Write an essay on India’s Foreign policy under colonialism.  

       వలసవాద కాలములొ భారతదేశ విదేశాంగ విధానాంపై వాయ సాం రాయాండి. 

3. Bring out an essay on India-Pakistan relations with reference to Terrorism, Kashmir 

and recent issues.  

                  ఉప్గవాదాం, కాశ్మీ ర్ మరియు ఇటీవలి సమసయ ల గురిాంచి ప్రసా్తవిాంచి భారత్-

పాకిసా్తన్ సాంబాంధాలపై ఒక వాయ స్తన్ని  తీసుకురాండి. 

4. Analyze India-Bhutan relations relating to evaluation, Challenges and recent 

developments.  

సవాళ్లు మరియు ఇటీవలి రరిణామాలకు సాంబాంధాంచిన భారత-భూటాన్ 

సాంబాంధాలను విశ్ల ుషాంచాండి. 

5. India and North Korea have growing trade and diplomatic relations- Discuss.  

 భారతదేశాం మరియు ఉతరా కొరియా వాణిజయ ాం మరియు దౌతయ  సాంబాంధాలు 

పెరుగుతునాి యి-   చరిచ ాంచాండి 

6. Explain the relationship between India and Indonesia.  

భారతదేశాం మరియు ఇాండోనేషయా మధ్య  సాంబాంధాన్ని  వివరిాంచాండి. 

7. What is the recent positive development in India-Russia ties?  

భారత్-రష్యయ  సాంబాంధాలలో ఇటీవల స్తనుకూల అభివృద్ధ ిఏమిటి? 

8. Examine the recent trends in India and France relations.  

భారతదేశాం మరియు ప్ాన్్  సాంబాంధాలలో ఇటీవలి ధోరణులను 

రరిశ్మలిాంచాండి 

9. What is behind the tensions in U.S India relations? 

అమెరికా మరియు ఇాండియా మధ్య  గల సాంబాంధాలు వెనుక ఉని  ఉప్ద్ధకతాల 

వివరిాంచాండి 

10. Bring out an essay on historical background India’s relation with South Africa?  

                  దక్షిణాప్ికాతో భారతదేశన్నకి ఉని  సాంబాంధ్ాం పై చారిప్తక నేరథ్య ాంతో  ఒక 

వాయ స్తన్ని  తీసుకురాండి? 

 

                  జాతీయ ప్రయోజనాలకు మరియు విదేశాంగ విధానాం మధ్య  గల సాంబాంధ్ాం ఏమిటి? 
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(20 Marks) 

1. Compare and contrast India and China Political System.  

            భారతదేశం మరియు చైనా రాజకీయ వ్య వ్స్థను స్రిపోల్చ ండి. 

2. Analyze the cultural dimension between India and China. 

భారతదేశం మరియు చైనా మధ్య  సంస్క ృతిక కోణాల్ను విశ్లషేంచండి. 

3. Discuss the Socio-economic aspect of India and Japan.  

భారతదేశం మరియు జపాన్ యొకక  సమాజిక-ఆరి థక అంశాన్ని  చరిచ ంచండి. 

4. Explain the powers and functions of Prime Minister of Japan. 

జపాన్ ప్రధానమంప్తి అధికారాలు మరియు విధుల్ను వివ్రించండి. 

5. Narrate the Geographical difference between India and Indonesia. 

భారతదేశం మరియు ఇండోనేషయా మధ్య  భౌగోళిక వ్య త్యయ సన్ని  వివ్రించండి. 

6. Write a note on Political System of Philippines. 

ఫిలిప్పీ న్్  రాజకీయ వ్య వ్స్థపై ఒక నోట్ రాయండి. 

7. Explain the political system of Korea and Thailand. 

కొరియా మరియు థాయ్లండ్ రాజకీయ వ్య వ్స్థను వివ్రించండి. 

8. Discuss the economic dimension of Korea and India. 

కొరియా మరియు భారతదేశ ఆరి థక కోణాల్ను చరిచ ంచండి. 

9. Bring out an essay on economic development of Singapore.  

సంగపూర్ ఆరి థకాభివ్ృద్ధపిై ఒక వ్యయ సన్ని  తీసుకురండి. 

10. Analyze the cultural dimension of India and Malaysia. 

భారతదేశం మరియు మలేషయా సంస్క ృతిక కోణాల్ను విశ్లషేంచండి. 
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